
2018/2019:                                                                                                                                                                                                  السنح الجاهعٍح عناتح-جاهعح تاجً هختار  
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17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00 
 

/ 

/ / 
 الموارد تنمٌة /  5مدرج

 /محاضرة/سعدون البشرٌة

 وأخالقٌات الحوكمة/ 5 مدرج

 /محاضرة/سعدون/ المهنة

/ 

 السبت

  شابً 4ف +3ف/    لغة/

  05مدرج 
 

 االحصاء الوصفً و االستداللً مدرج 

  خالدي05
غاصب مجتمع المعرفة 

 05محاضرة مدرج 
مدخل لعلم االجتماع و العمل 

  محاضرة بوشالغم
المشكالت   /  5مدرج

 االجتماعٌة عسوس محاضرة
التغٌر االجتماعً   بن  / 5مدرج

 حسٌن  محاضرة

دــــــــــــــــاألح  

/ 
 الراهنة الدولٌة القاضاٌا  2مدرج

محاضرة/ جفال/  
/ /* 

 شخصٌات و أعالم 11 مدرج

 الجزائر تارٌخ  فً وطنٌة
محاضرة/ مناجلٌة/المعاصرة  

نــــــــــــاإلثني /  

/ 
الدراسات المؤسسة فً علم   / 5مدرج

/محاضرة/بوطوطن/ االجتماع  
منهجٌة وتقنٌات /5مدرج

محاضرة/البحث مرانً  

النظرٌات  / 5مدرج

السوسٌولوجٌة الحدٌثة 
/بوشارب /  

مٌادٌن علم  / 5مدرج

محاضرة/بوقصاص/ االجتماع  
منهجٌة البحث فً علم  / 5مدرج

محاضرة/سقاي / االجتماع   
اءــــــــــــالثالث  

/ 
 االجتماع علم   /2 مدرج

محاضرة/لحرش/المؤسسات  
 األربعـــــــــــــــاء */ / */ /

/ 

علم النفس االجتماعً للعمل   بوطرفة 

 ومعالجة  تحلٌل+05محاضرة مدرج /

 سقاي  02 مدرج االجتماعٌة المعطٌات

 محاضرة

االنثربولوجٌا االقتصادٌة 

 05محاضرة مدرج /مرانً

/* 
النظرٌات المعاصرة    /5مدرج

/ محاضرة/فً علم االجتماع
 ساقور

 

/ 
سوسٌولوجٌا الرابط ,05مدرج 

/         قلمامً /االجتماعً 
 محاضرة

 

 المعطٌات ومعالجة  تحلٌل*/

محاضرة سقاي  02 مدرج االجتماعٌة  
ســـــــــــــالخمي  

 التوقيت
 األيام

 05   حســة الوذرجيـــع السهنـــالتوزي
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17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00 
 

     

االحصاء التطبٌقً للعلوم االجتماعٌة 

1بن علً محاضرة ب  
 

 السبت

الظاهرة الحضرية بن حسين 1ب

 ت
الظاهرة الحضرية بن حسين 1ب

 م
 القاضاٌا الدولٌة الراهنة ت 1ب

بن علٌوش6ف  
  8  التغٌر االجتماعً  ف1ب

 بن علٌوش
 1مدخل الى التنمٌة بوهروم ب

 محاضرة
 الحراك المهنً و االجتماعً فً 3ب

بوالشرش  /محاضرة / الجزائر   
دــــــــــــــــاألح  

 1 ب1لغة ف .3 1 ف3لغة ب .2  .1
 المشكالت  07فوج  .4

االجتماعٌة  ت  

 1قٌطونً  ب
 1  ب3لغة ف .5

مدخل لعلم االجتماع الحضري  .6

 1عمارة ب
نــــــــــــاإلثني .7  

 
منهجٌة البحث فً علم االجتماع 

 1غضبان ب8ت ف
الدراسات المؤسسة فً /1ب

 /3ف/,بوطوطن/ علم االجتماع
المقاوالتٌة محاضرة       /1ب

 ***سموك 
برمجيات تحليل البيانات فريحة 

   محاضرة 1ب

ف    /ت/نظرٌات التنظٌم    //1 ب

 غضان 3
اءــــــــــــالثالث  

النظريات 5  ف1ب

ت /السوسيولوجية الحديثة
 غاصب

  لنظريات 4  ف1   ب

ت /السوسيولوجية الحديثة
 غاصب

 5ب القاضايا الدولية الراهنة  ف
 بن عليوش

دراسة  حول سوسٌولوجٌا 1ب

زرزونً -العمل فً الجزائر 

 1تطبٌق ف

دراسة  حول سوسٌولوجٌا 1ب

زرزونً  -العمل فً الجزائر 

 2تطبٌق ف

 7ميادين علم االجتماع  ف*** ت 
 1عرقوب ب

 األربعـــــــــــــــاء

 

 1علن االجرام شوٌح  خ ب 1ف/    /   لغح/1ب
 شوٌح  1علن االجرام ب

 هحاضرج
 5ف /خ/  التغٍر االجتواع1ًب

 تي علٍوش
ســـــــــــــالخمي 1قلواي ب  

 التوقيت
 األيام

 1  حســة القاعـــحبيـــع السهنـــالتوزي
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17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00 
 

 

  غاصب2لغة   ت  ب
 

ت منهجٌة البحث سالمً   /2ب

 2ف
 

/  الحوكمة وأخالقٌات المهنة2ب

 3ف/تطبٌق/سعدون
 

/  الحوكمة وأخالقٌات المهنة2ب

 2ف/تطبٌق/سعدون
 

/  الحوكمة وأخالقٌات المهنة2ب

 1ف/تطبٌق/سعدون
 

دــــــــــــــــاألح  

سوسٌولوجٌا التطرف 
/ ت/والمؤسسات المجتمعٌة

 2مقنٌن  ب

 لغة81ب

ملتقى التدرٌب على البحث /2ب

 2ف/بوستٌل/االجتماعً  تطبٌق

التحلٌل السوسٌولوجً 2ب

للمؤسسسة الجزائرٌة  
 جفال/ محاضرة

قٌطونً / المشكالت  االجتماعٌة

 2ب3ت ف/

/  الحوكمة وأخالقٌات المهنة2ب

 1ف/تطبٌق/سعدون
 

نــــــــــــاإلثني  

 
اقتصاد الحضري 

 محاضرة ,2ساقورب
/ ت/إحصاء استداللي والرياضي

 5 شنقال  ب5ف
محاضرة /بالخدمات االجتماعٌة  

 2بوطرفة ب/ 
/  نظرٌات التنظٌم  /2ب

 غضبان 2ف/ت/
مدخل لعلم االجتماع و العمل  بوشالغم  

 2ب3ف
اءــــــــــــالثالث  

 

 

 تاريخ الجزائر المعاصر  

  مقنين 2ب4ف

لنظرٌات المعاصرة فً علم /2ب

 1ف/قلمانً/تطبٌق/االجتماع
لنظرٌات المعاصرة فً علم /2ب

 3ف/قلمانً/تطبٌق/االجتماع
 األربعـــــــــــــــاء 1  لغة  ف2ب

 2اوكٍل احصاء ب 
علن االجتواع /2ب

 2ف/تطثٍق /لحرش/الوؤسساخ
 القاضاٌا الدولٍح الراهنح خ 2ب

 تي علٍوش4ف

ا لتخطٍط الحضري  /  2ب

 هحاضرج  عوارج

ســـــــــــــالخمي 3لغح سنح  

            

                          مـــــــــس القســـــــرئي                                                           

 التوقيت
 األيام

 2  حســة القاعـــحبيـــع السهنـــالتوزي
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17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00 
 

4ف/  لغة********/  
لنظرٌات المعاصرة فً علم /

بلصوار /تطبٌق/االجتماع

4ف/3ب  

  منهجٌة البحث  2  س3ب

3ت ف/غضبان /  
  منهجٌة البحث فً علم 3

1ت   ف/غضبان/االجتماع  

 الحراك المهنً و 3ب

االجتماعً فً الجزائر  ت  

1سراي   ف  
دــــــــــــــــاألح مدخل الى التنمٌة    بوهروم محاضرة  

3تطبٌق مقنٌن ب/علم الضحاٌا    

 تنمية الموارد 

 3ب2ف/نصيب/ت/البشرية

 البحث على التدرٌب ملتقى/3ب

 4ف/بوستٌل/تطبٌق  االجتماعً

 السوسٌولوجً التحلٌل
 ت  / /الجزائرٌة للمؤسسسة

 3ب 1ف  /بوستٌل/

االحصاء التطبٌقً للعلوم االجتماعٌة بن 

3علً محاضرة ب  
نــــــــــــاإلثني  

 
إحصاء استداللي 3ب

  شنقال4ف/ ت/والرياضي
 المقاوالتية   محاضرة 3 ب

 بوطرقة
محاضرة /بالخدمات االجتماعٌة  

 2بوطرفة ب/ 
 2منهجٌة وتقنٌات البحث   ف

 3 باوكٌل
   اوكٌل  1منهجٌة وتقنٌات البحث  ف

 3ب
اءــــــــــــالثالث  

 6تاريخ الجزائر المعاصر ف
   مقنين3ب

 5 تاريخ الجزائر المعاصر  ف
  مقنين3ب

 ت منهجٌة البحث بوشالغم /3ب

إحصاء استداللً والرٌاضً  3ب

 2ف/ سقاي  ت
 إحصاء استداللً 3ب

 1ف/ ت/سقاي/والرٌاضً

 األربعـــــــــــــــاء 

تربص مٌدانً محاضرة  

 علٌوات 3ب
 

ساقور / تارٌخ الجزائر الوعاصر

 3 ب1ف/

 3لغح ب
 تارٌخ الجسائر الوعاصر 3ب 

  هقنٍن7ف

هلتقً التدرٌة على الثحج 

  خ3هحاضرج شوٌح  ب

منهجٌة كٌفٌة بناء مشروع بحث قراس  

3ت ب  
 

ســـــــــــــالخمي  

                          مـــــــــس القســـــــرئي                                                                 

 التوقيت
 األيام

  3  حســة القاعـــحبيـــع السهنـــالتوزي
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17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00 
 

بومنجل 7التغير االجتماعي  ف

 5ب
 

غضبان 7التغير االجتماعي  ف

 5ب
 منهجٌة البحث فً علم 5ب

   بوشالغم4االجتماع ت ف
الحوكمة وأخالقٌات 5ب

 سالم4ًف/تطبٌق/ /المهنة

سوسٌولوجٌا الرابط /3ب

/ سعددان / تطبٌق/االجتماعً 

سوسٌولوجٌا الرابط االجتماعً /3ب 3ف

 2ف/سعدان/ تطبٌق/

دــــــــــــــــاألح  

 
مدخل لعلم االجتماع الحضري 

  5ت قٌطونً   ب
  القاضاٌا الدولٌة 5ب

 3ف/ت /الراهنة سعدان 
 القاضاٌا الدولٌة 2 س5ب

 3الراهنة سعدان ت ف
 القاضاٌا الدولٌة الراهنة 5ب

 2ف/ ت/ سعدان
نــــــــــــاإلثني  3لغة ف  

علم االجتماع /هناء   

 5ب/ 4ف/تطبٌق /المؤسسات 
 المشكالت  االجتماعية ت  

 عسوس5ب6ف

 النظرٌات السوسٌولوجٌة 6ب

   3ت ف/بوشارب/الحدٌثة
 سوق العمل فً 5ب 

 الجزائربوهروم ت
  سوق العمل فً 5ب

 2ف/الجزائربوهروم ت 
سوق العمل فً الجزائر ت /5ب

 بوهروم 1ف
اءــــــــــــالثالث  

 5ب  االجتماع علم/
 2ف/تطبيق /لحرش/المؤسسات

 

  جرٌمة ضٌاف 1م
 

علم االجتماع  /5ب

 /1ف/تطبٌق /لحرش/المؤسسات
 

  جرٌمة 02لغة ماستر 
 

 1 ف5لغة ب
 

 2علم االجرام عماري ف
 

 األربعـــــــــــــــاء

تحلٌل ومعالجة المعطٌات 

  سقاي 5 ب4االجتماعٌة ف
 

 8لغة ف

 5جنوح و رعاية االحداث ب
 محاضرة سعيدي

ا لتخطٌط الحضري ت  /5ب

 عمارة

  تنظيم1زرزونيم

حاضرة  معلم النفس االجتماعً قلمامً 

 5ب
ســـــــــــــالخمي  

   مـــــــــس القســـــــرئي                                                                      

                       

 التوقيت
 األيام

  5  حســة القاعـــحبيـــع السهنـــالتوزي
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17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00 
 

االحصاء الوصفً و 

 1 خالدي ت ف6االستداللً ب

 2ف/    لغة/6ب
 المشكالت  2س/ 6ب

 1ف/ت / عسوس /االجتماعٌة 

 المشكالت  2س/ 6ب

ت  /  /عسوس م/االجتماعٌة  

 2ف/

االحصاء الوصفً و االستداللً 

 3 خالدي ت ف6ب

 6االتصال سراي    محاضرة ب

دــــــــــــــــاألح  

 
الجرائم  المستحدثة محاضرة 

   ت   6زٌتونً عائشة بٌة ب
/  مٌادٌن علم االجتماع2 س6ب

 3ت  ف/بوقصاص
/  مٌادٌن علم االجتماع2 س6ب

  2ت ف/بوقصاص
/  مٌادٌن علم االجتماع6ب

 1ف/  ت/بوقصاص
نــــــــــــاإلثني 2لغة ف  

 
 المقاوالتٌة بوخرٌسة 6ب

 محاضرة
 6علم العقاب بوخرسة مب 6علم العقاب بوخرسة ت ب

النظرٌات المعاصرة فً / 6ب

 علم االجتماع تطبٌق جفال
  النظرٌات المعاصرة فً علم 6ب   

 االجتماع  جفال
اءــــــــــــالثالث  

علم االجتماع /2ب

 3ف/تطبٌق /لحرش/المؤسسات
 

إحصاء استداللي 6ب

  شنقال6ف/ ت/والرياضي
 

 2 ف5لغة ت   ب
 

 عواى لغح 6ب

 

تمحاضرة فرٌحة /علم الضحاٌا 

   6محاضرة   ب
 

جفال  8القاضايا الدولية الراهنة ت ف

 8ب
 

 األربعـــــــــــــــاء

ت اوكيل /االحصاء الجنائي 

 2  ف6ب
 

 

ف /ت/   التغير االجتماعي6ب

  بن عليوش6
بن /   التغٌر االجتماع6ًب

 3ف /ت/حسٌن
بن /  التغٌر االجتماع6ًب

 1ف /ت/حسٌن
بن حسٌن /    التغٌر االجتماع6ًب

 2ف /ت/
ســـــــــــــالخمي  

                          مـــــــــس القســـــــرئي                                                                      

 التوقيت
 األيام

  6  حســة القاعـــحبيـــع السهنـــالتوزي
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17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00 
 

 

  7 حضري ب1لغة شابً م

النظرٌات السوسٌولوجٌة  

     8الحدٌثة  ت   زٌتونً ف

 7ب
  

 السبت

 

منهجٌة البحث فً علم 

  بوشالغم7 ب5االجتماع ت ف
اانتربولوجٌا  حضري //7ب

 محاضرة داود

 سوسٌولوجٌا الرابط/
1ف/سعدان/ تطبٌق/االجتماعً   

منهجٌة البحث  7ب

 محاضرة/مناجلٌة/
  قراس  3منهجٌة وتقنٌات البحث  ف

 7ب 

دــــــــــــــــاألح  

النظرٌات السوسٌولوجٌة 

  7ب7زٌتونً ف:الحدٌثة ت
 

تشرٌعات قانون العمل 7ب

 نصٌب  محاضرة
 المشكالت  08 فوج 

 7االجتماعٌة  ت   قٌطونً   ب
علم النفس االجتماعً 

 7  ب3ف/سراي/للعمل
علم النفس االجتماعً للعمل 7ب

 2ف/ت/سراي/
علم النفس االجتماعً للعمل / 7ب

 1ف/ت/سراي/
نــــــــــــاإلثني  

هناهج الدراساخ الحضرٌح تو 

  هحاضرج 7الشرش ب

 

مناهج الدراسات الحضرٌة بو 

7الشرش ت ب  
 حضري منهجية 1عسوس  م

 كيفية بناء مشروع بحث عسوس

الدراسات المؤسسة في علم 

 2ف/تطبيق/بوطوطن /االجتماع
7 ب  

نظرٌات السوسٌولوجٌة /7ب

سموك / لالنحراف و الجرٌمة 
 ت

نظرٌات السوسٌولوجٌة لالنحراف /7ب

/محاضرة/سموك/ و الجرٌمة   
اءــــــــــــالثالث  

 
منهجية البحث في علم االجتماع 

  2ف/   بوشالغم
 

النظريات 6 ف7  ب

ت /السوسيولوجية الحديثة
 غاصب 

 

 بن 4ف/ت/ب التغير االجتماعي

  عليوش

االنتربوللوجٌا الجنائٌة  7ب

 سموك  تطٌبق
 

االنتربوللوجٌا الجنائٌة  سموك 7ب

 محاضرة 
 

 األربعـــــــــــــــاء

هٍادٌن علن االجتواع 4ف7ب

 عرقوب
 هٍادٌن علن االجتواع 6 اف7ب

 عرقوب
 هٍادٌن علن االجتواع 5  ف7ب

  عرقوب
 النظرٌاخ السوسٍولوجٍح 7ب

   1خ ف/توشارب/الحذٌثح
 النظرٌاخ السوسٍولوجٍح 7ب

   2خ ف/توشارب/الحذٌثح
 8هٍادٌي علن االجتواع  ف***خ 

 عرقوب
ســـــــــــــالخمي  

 التوقيت
 األيام

 7  حســة القاعـــحبيـــع السهنـــالتوزي
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17:00 – 15:30 15:30– 14:00 14:00 – 12:30 12:30 – 11:00 11:00 – 9:30 9:30 – 8:00 
 

   

الدراسات المؤسسة في علم /

  /1ف /تطبيق/8ب  / االجتماع
 قيطوني

 

 5المشكالت  االجتماعية ت ف
 قيطوني 8ب

 

قيطوني  4المشكالت  االجتماعية ت ف

 8ب
 

 السبت

 3ف/    لغة/8ب
داود / منهجية تحرير المذكرة 

 8ب

النظرٌات المعاصرة فً /8ب

علم 

 2ف/بلصوار/تطبٌق/االجتماع

ل الحراك المهنً و  /8ب

االجتماعً فً الجزائر  ت  

 2سراي ف

امدخل لعلم االجتماع و /,8ب

 /2ف/العمل منجل 
مدخل لعلم االجتماع و العمل منجل /8ب

 /1ف/
دــــــــــــــــاألح  

 
نظرٌات /7 ب2  ف

السوسٌولوجٌة لالنحراف و 
 برجم ت/ الجرٌمة 

 الجرائم  المستحدثة 8ب

 محاضرة زٌتونً عائشة بٌة
لمؤسسات االصالحٌة و 8ب

 العقابٌة بوخرٌسة  ت 
تنمٌة الموارد / 8ب

 1ف/نصٌب/ت/البشرٌة
تنمٌة الموارد / 8ب

 3ف/نصٌب/ت/البشرٌة
نــــــــــــاإلثني  

 
دراسة  حول سوسيولوجيا العمل 

في الجزائر محاضرة  مراني 

 8ب

 منهجية البحث في علم االجتماع 

 غضبان6  ف8ب

االحصاء التطبيقي للعلوم 

 2  ف8االجتماعية شنقال ت ب
 ت 

االحصاء التطبيقي للعلوم 

 1 ت  ف8االجتماعية شنقال ب
اءــــــــــــالثالث جفال7 القاضايا الدولية الراهنة ت ف  

  
علم االجتماع /2ب

 2ف/تطبٌق /لحرش/المؤسسات
 

ملتقى التدرٌب على البحث / 8ب

 3ف/بوستٌل/تطبٌق/االجتماعً 
 

ملتقى التدرٌب على البحث /8ب

/ االجتماعً 

 1ف/بوستٌل/تطبٌق
 

 إحصاء استداللً 3ب

 3ف/ ت/سقاي/والرٌاضً
 

 األربعـــــــــــــــاء

هلتقً التذرٌة على الثحث 

خهحاضرج شوٌح    
 خ 5جنوح و رعاٌح االحداث ب

 سعٍدي
تارٌخ الجسائر 8ب 

1ف/ساقور/الوعاصر  
 تارٌخ الجسائر 8ب 

2ف/ساقور/الوعاصر  
 تارٌخ الجسائر 8ب 

3ف/الوعاصرساقور   
هلتقً التذرٌة على الثحث هحاضرج 

8شوٌح  ب  
ســـــــــــــالخمي  

 األيام
 التوقيت

 8  حســة القاعـــحبيـــع السهنـــالتوزي
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